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Protokół 

                                                      posiedzenia Rady Wydziału Filologicznego 

                                                                      7 listopada 2013 roku 

 

 

 

 Dziekan, prof. A. Ceynowa,  po zagajeniu posiedzenia i powitaniu zebranych powiadomił Wysoką 

Radę o śmierci prof. Henryka Markiewicza. Pamięć Zmarłego uczczono minutą ciszy, a potem prof. Ewa 

Graczyk  krótko przedstawiła sylwetkę wybitnego uczonego.  

 Kiedy prof. E. Graczyk zakończyła swoją wypowiedź, dziekan wręczył trojgu pracownikom nagrody 

rektora za długoletnią pracę w UG, a mianowicie prof. Z. Nowożenowej (25 lat), dr W. Stec (20 lat) tudzież prof. 

M. Mrozowickiemu (35 lat). 

 Po wręczeniu nagród rektora dziekan przedstawił Wysokiej Radzie dwie książki: 

Forum for World Literature Studies, Vol. 5. No. 2., August 2013. 

Józef Wybicki, Dramaty, t. 1 – 2, oprac. zespół  kierowany przez prof. I. Kadulskiej, Wyd. UG, Gdańsk 2013.  

 Dziekan, prof. A. Ceynowa, zgłosił dwa nowe punkty do porządku obrad, a mianowicie sprawę 

nowego budynku dla Wydziału Filologicznego i restrukturyzację Wydziału Filologicznego. 

Skład RW 121 osób, w tym 87 pracowników samodzielnych; obecnych 72 osoby, w tym  61 pracowników 

samodzielnych. 

W głosowaniu jawnym wszyscy członkowie RW jednogłośnie przyjęli porządek posiedzenia ze zgłoszonymi 

przez dziekana uzupełnieniami. 

Porządek  posiedzenia: 

1. Sprawy personalne. 

2. Sprawa nowego budynku dla Wydziału Filologicznego. 

3. Restrukturyzacja Wydziału Filologicznego 

4. Sprawy dotyczące toku studiów. 

5. Wniosek Komisji ds. przeprowadzenia przewodu habilitacyjnego dra Ireneusza Szczukowskiego z 

Uniwersytetu im. K. Wielkiego w Bydgoszczy. 

6. Wniosek Komisji ds. przeprowadzenia przewodu habilitacyjnego dra Pawła Sitkiewicza z Instytutu 

Filologii Polskiej UG. 

7. Sprawy doktorskie. 

8. Sprawy filologicznych studiów doktoranckich. 

9. Pracownie i zespoły badawcze. 

10. Zatwierdzenie protokołu posiedzenia Rady Wydziału z 10 października 2013 r. 

11. Sprawy bieżące i wolne wnioski.                                                                                                    –    –   

 

Ad 1. Sprawy personalne. 

Skład RW 121 osób, w tym 87 pracowników samodzielnych; obecnych 72 osoby, w tym  61 pracowników 

samodzielnych. 

1. 1. Zatrudnienie: 

a. dr hab. Regina Wyżkiewicz-Maksimow  – zatrudnienie na stanowisku  profesora nadzwyczajnego UG  w 

Katedrze Slawistyki na umowę o pracę  z dniem 1.12.2013 r. na czas nieokreślony. 

W głosowaniu tajnym wszyscy członkowie RW: 60 – za, 1 – przeciw, 2 się wstrzymało. 

RW zgodziła się na zatrudnienie. 

b.  Dr Izabela Kujawa – zatrudnienie na zastępstwo  na stanowisku adiunkta w Instytucie Filologii Germańskiej 

na umowę o pracę od 8.11.2013 r. do 30.09.2015 r. 

W głosowaniu tajnym wszyscy członkowie RW: 62 – za, nikt nie był przeciwny, 2 się wstrzymało. 

RW przyzwoliła na zatrudnienie.  

c. Mgr Marta Turzyńska – zatrudnienie na zastępstwo  na stanowisku lektora w Instytucie Filologii Germańskiej 

na umowę o pracę od 8.11.2013 r. do 30.09.2014 r. 

W głosowaniu tajnym wszyscy członkowie RW: 65 – za, nikt nie był przeciwny ani się nie wstrzymał. 

RW zgodziła się na zatrudnienie.  

d. Mgr Marcin Urban – zatrudnienie na zastępstwo  na stanowisku lektora w Instytucie Filologii Germańskiej na 

umowę o pracę od 8.11.2013 r. do 30.09.2015 r. 

W głosowaniu tajnym wszyscy członkowie RW: 64 – za, nikt nie był przeciwny ani się nie wstrzymał. 

RW zgodziła się na zatrudnienie.  

e. Mgr Michał Górniak – zatrudnienie na stanowisku asystenta w Instytucie Filologii Wschodniosłowiańskiej na 

umowę o pracę od 15.11.2013 r. na okres 2 lat. 
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Dziekan, prof. A. Ceynowa, zakwestionował wybór tego kandydata dokonany przez Komisję. Do 

konkursu stanęły 4 osoby, wśród których były legitymujące się znaczniejszym dorobkiem niż mgr M. Górniak. 

Zwrócił się do Wysokiej Rady, by odrzuciła rekomendowaną przez Komisję kandydaturę. Należy jeszcze raz 

rozpatrzyć przedłożoną przez czwórkę kandydatów dokumentację. 

Prof. Irena Fijałkowska - Janiak powiedziała, że w IFW jest zwyczaj powoływania do komisji 

konkursowych kierowników wszystkich katedr. Po raz pierwszy nie została powołana do tej Komisji 

konkursowej. 

Rozpoczęła się rozmowa, jak postąpić w zaistniałej sytuacji. Przyjęto propozycję dr K. Świerk, 

kierowniczki dziekanatu, by przedłużyć czas trwania konkursu o dwa tygodnie, co będzie zgodne z 

obowiązującą procedurą. 

W głosowaniu tajnym wszyscy członkowie RW: 5 – za, 48 – przeciw, 14 się wstrzymało. 

RW nie zgodziła się na zatrudnienie mgr. Michała Górniaka. 

1. 2. Powołanie: 

wniosek o powołanie prof. UG, dr hab. Moniki Rzeczyckiej do pełnienia funkcji  p.o. dyrektora Instytutu 

Filologii  Wschodniosłowiańskiej od 8 listopada br. do momentu wyboru nowych władz w  związku z urlopem 

zdrowotnym prof. UG, dr hab. Marceliny Grabskiej. 

W głosowaniu tajnym wszyscy członkowie RW: 63 – za, 3 – przeciw, nikt się nie wstrzymał. 

RW powierzyła pełnienie funkcji p.o. dyrektora.   

1. 3. Urlopy: 

a. dr Beata Sznurowska-Przygocka z Katedry Logopedii prosiła o udzielenie urlopu bezpłatnego w terminie 

uzgodnionym kierownikiem Katedry, tzn. od II semestru roku akademickiego 2013/2014 do 30.09.2014 r. 

W głosowaniu tajnym wszyscy członkowie RW: 64 – za, nikt nie był przeciwny, 3 się wstrzymało. 

RW udzieliła urlopu. 

b. Dr Magdalena Rozenberg z Instytutu Filologii Germańskiej – prośba o udzielenie płatnego urlopu 

szkoleniowego na okres 2 miesięcy (kwiecień i maj 2014 r. ) w związku z wyjazdem na stypendium zagraniczne 

z DAAD. 

W głosowaniu tajnym wszyscy członkowie RW: 64 – za, 3 – przeciw, nikt się nie wstrzymał. 

RW udzieliła urlopu. 

Ad 2.  Sprawa nowego budynku dla Wydziału Filologicznego. 

Skład RW 121 osób, w tym 87 pracowników samodzielnych; obecnych 72 osoby, w tym  61 pracowników 

samodzielnych.  

 Prof. M. Adamiec poprosił o wyjaśnienie sprawy przenosin jednostek WF do nowych siedzib. Dziekan, 

prof. A. Ceynowa, odpowiedział, że wykończenie budynku neofilologii opóźnia się i nie wiadomo, czy będzie 

się można do niego wprowadzić w czerwcu 2014 r. Ponieważ planujemy otwieranie nowych kierunków, może 

się okazać, że nie będziemy mieć dla nich pomieszczeń. Stoi co prawda niewykorzystywany gmach przy ul. 

Sobieskiego, którego utrzymanie kosztuje 2, 8 mln zł rocznie, jednak umiejscowienie się w nim byłoby bardzo 

czarną perspektywą. Gdyby wszelako zaistniała taka konieczność — a spowoduje ona spore utrudnienia i dla 

pracowników, i dla studentów — musielibyśmy tę perspektywę wprowadzić w czyn.  

Co więcej, władze UG postanowiły sprzedać z dniem 1 stycznia 2014 r. obiekt przy ul. Grunwaldzkiej. 

Ma być on atoli wynajęty od tego, kto go kupi. Tymczasem Wydział postanowił poszerzyć ofertę kształcenia 

iberystyki o filologię portugalską, otworzyć filmoznawstwo, a ambasador Indii chce, by powstała tu indologia. 

Realizacji tych planów mogą jednak przeszkodzić trudności lokalowe. Wobec tego dziekan wezwał Wysoką 

Radę, by w głosowaniu wypowiedziała się, czy zespół dziekański ma nadal pracować nad powołaniem nowych 

kierunków. 

W głosowaniu jawnym wszyscy członkowie RW przy 4 głosach się wstrzymujących zaakceptowali prace nad 

powołaniem nowych kierunków. 

Ad 3. Restrukturyzacja Wydziału Filologicznego. 

 Dziekan, prof. A. Ceynowa, wypowiedział się o ciągnącej się już trzy lata sprawie restrukturyzacji WF. 

Pracownicy Katedry Filologii Klasycznej zajmują nieprzejednanie negatywne stanowisko wobec połączenia z 

inną jednostką. Katedra Slawistyki również zdecydowanie opiera się połączeniu jej z Instytutem Filologii 

Wschodniosłowiańskiej. Prof. K. Szcześniak spowodowała ogólnopolską akcję obrony rzekomo zagrożonej 

likwidacją KS. Zresztą IFW także nie ma na to połączenie ochoty. Dziekan stwierdził, że prof. H. Wątróbska, 

kierownik KS, zadeklarowała wskazanie pracowników, którzy zostaną zwolnieni,  jeżeli będzie brakować 

godzin. Rozważywszy przeto ten stan rzeczy, dziekan powziął decyzję, że nie będzie połączenia KFK i KS z 

innymi jednostkami i cała sprawa zostaje zamknięta. 

Ad 4. Sprawy dotyczące toku studiów. Prowadzenie obrad przejęła dziekan, prof. I. Kępka. 

Skład RW 121 osób, w tym 87 pracowników samodzielnych; obecnych 72 osoby, w tym  61 pracowników 

samodzielnych. 

Wniosek o uruchomienie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia na kierunku ‘wiedza o filmie i 

kulturze audiowizualnej’ od roku akademickiego 2014/2015. 
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Prof. K. Kornacki, uzasadniając powstanie tego kierunku, powiedział, że przewiduje się przyjęcie 50 osób na 

studia stacjonarne i 40 na niestacjonarne. Znaczący czas zostanie przeznaczony na zajęcia praktyczne.  

W głosowaniu jawnym wszystkich członków RW wniosek przyjęto przy 2 głosach wstrzymujących się i 1 

przeciwnym. 

Powołanie Rady Programowej kierunku ‘wiedza o filmie i kulturze audiowizualnej’. Jej skład proponowany 

skład: prof. Mirosław Przylipiak, prof. Jerzy Szyłak, prof. Krzysztof Kornacki, Robert Gliński, Leszek Kopeć. 

W głosowaniu jawnym wszystkich członków RW zaaprobowała zaproponowany skład Rady Programowej przy 

1 głosie przeciwnym i 1się wstrzymującym. 

Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej – prośba o wyrażenie zgody na prowadzenie seminarium 

magisterskiego przez dr Żannę Sładkiewicz w zastępstwie za prof. M. Grabską przebywającą na urlopie 

zdrowotnym. 

W głosowaniu jawnym wszyscy członkowie RW jednogłośnie przyjęli wniosek. 

Ad 5. Wniosek Komisji ds. przeprowadzenia przewodu habilitacyjnego dra Ireneusza Szczukowskiego z 

Uniwersytetu im. K. Wielkiego w Bydgoszczy. Prowadzenie obrad objął dziekan, prof. S. Rosiek. 

Skład RW 121 osób, w tym 87 pracowników samodzielnych; obecnych 72 osoby, w tym  61 pracowników 

samodzielnych. 

Wniosek Komisji przedstawiła prof. K. Maksimowicz, jej przewodnicząca. Ponieważ wszystkie cztery recenzje 

są pozytywne, Komisja wystąpiła z wnioskiem o dopuszczenie habilitanta do kolokwium. 

Uchwała o dopuszczenie do kolokwium habilitacyjnego. 

W głosowaniu tajnym samodzielni członkowie RW: 53 – za, 1 – przeciw, nikt się nie wstrzymał. 

RW dopuściła do kolokwium. 

Ad 6. Wniosek Komisji ds. przeprowadzenia przewodu habilitacyjnego dra Pawła Sitkiewicza z Instytutu 

Filologii Polskiej UG. 

Skład RW 121 osób, w tym 87 pracowników samodzielnych; obecnych 72 osoby, w tym  61 pracowników 

samodzielnych. 

Wniosek w zastępstwie przewodniczącego Komisji, prof. J. Szyłaka, przedstawił prof. J. Ciechowicz. Cztery 

recenzje są jednoznacznie pozytywne, więc Komisja przedłożyła wniosek o dopuszczenie habilitanta do 

kolokwium. 

Uchwała o dopuszczenie do kolokwium habilitacyjnego. 

W głosowaniu tajnym samodzielni członkowie RW: 49 – za, 1 – przeciw, nikt się nie wstrzymał. 

RW dopuściła do kolokwium. 

Ad 7. Sprawy doktorskie. 

Skład RW 121 osób, w tym 87 pracowników samodzielnych; obecnych 72 osoby, w tym  61 pracowników 

samodzielnych. 

7. 1. Powołanie komisji do przeprowadzania przewodów doktorskich: 

Mgr Marta Nowicka (opiekun naukowy: prof. dr hab. David Malcolm) 

1. prof. UG, dr hab. Marek Wilczyński – przewodniczący 

2. prof. UG, dr hab. Joanna Burzyńska-Sylwestrzak 

3. prof. UG, dr hab. Andrzej Ceynowa 

4. prof. UG, dr hab. Ludmiła Gruszewska-Blaim 

5. prof. dr hab. Jerzy Limon 

6. prof. UG, dr hab. Jean Ward 

7. prof. UG, dr hab. Jadwiga Węgrodzka. 

W głosowaniu tajnym samodzielni członkowie RW: 49 – za, nikt nie był przeciwny ani się nie wstrzymał. 

RW powołała Komisję. 

7. 2. Uzupełnienie składu komisji doktorskiej: 

a) Mgr Tomasz Szturo (promotor: prof. dr hab. Michał Błażejewski) 

— w miejsce prof. I. Kadulskiej – prof. UG, dr hab. Monika Rzeczycka. 

W głosowaniu tajnym samodzielni członkowie RW: 49 – za, nikt nie był przeciwny ani się nie wstrzymał. 

RW przyjęła wniosek. 

b) Mgr Anna Malcer-Zakrzacka (promotor: prof. UG, dr hab. Marek Adamiec) 

— w miejsce prof. I. Kadulskiej – prof. UG, dr hab. Grażyna Tomaszewska. 

W głosowaniu tajnym samodzielni członkowie RW: 49 – za, nikt nie był przeciwny ani się nie wstrzymał. 

RW przyjęła wniosek. 

c) mgr Katarzyna Tarnowska (promotor: prof. dr hab. Tadeusz Linkner)  

49 – za, nikt nie był przeciwny ani się nie wstrzymał. 

RW przyjęła wniosek. 

— w miejsce prof. B. Zwolińskiej – prof. UG, dr hab. Edward Jakiel. 

W głosowaniu tajnym samodzielni członkowie RW: 49 – za, nikt nie był przeciwny ani się nie wstrzymał. 

RW przyjęła wniosek. 
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7. 3. Przyjęcie pracy i powołanie recenzentów: 

mgr Katarzyna Tarnowska (promotor: prof. dr hab. Tadeusz Linkner); tytuł: Problem dekadentyzmu w 

twórczości Stanisława Rzewuskiego.  

Przyjęcie pracy: 

W głosowaniu tajnym samodzielni członkowie RW: 50 – za, nikt nie był przeciwny, 1 się wstrzymał. 

RW przyjęła pracę. 

Wyznaczenie recenzentów: 

—  prof. em. AP, dr hab. Kazimierz Chruściński. 

W głosowaniu tajnym samodzielni członkowie RW: 46 – za, 1– przeciw, nikt się nie wstrzymał. 

RW wyznaczyła recenzenta. 

—  prof. UG, dr hab. Barbara Zwolińska. 

W głosowaniu tajnym samodzielni członkowie RW: 53 – za, 1– przeciw, nikt się nie wstrzymał. 

RW wyznaczyła recenzenta. 

7. 4. Skierowanie pracy do poprawy: 

mgr Tomasz Szturo (promotor: prof. dr hab. Michał Błażejewski); tytuł: Aspekty eschatologiczne prozy 

Waldemara Łysiaka.  

W głosowaniu tajnym samodzielni członkowie RW: 49 – za, 1 – przeciw, 1 się wstrzymał. 

RW przyjęła wniosek. 

7. 5. Dopuszczenie do publicznej obrony doktorskiej: 

a) mgr Grzegorz Kuśnierz (promotor: prof. UG, dr hab. Jørgen Veisland); tytuł: Contemporary literary theory 

and criticism from a Buddhist perspective. (Współczesna teoria i krytyka literacka z perspektywy buddyjskiej). 

Obrona doktorska: 18 grudnia 2013 r. godz. 12.00 w sali 1.48. 

W głosowaniu tajnym samodzielni członkowie RW: 50 – za, 3 – przeciw, nikt się nie wstrzymał. 

RW dopuściła do obrony rozprawy doktorskiej. 

b) Mgr Katarzyna Dunaj-Dziecielska (promotor: prof. dr hab. Tadeusz Linkner); tytuł: Twórczość literacka Zofii 

Niedźwiedzkiej (pseudonim Bohowityn) – wybrane problemy. 

Obrona doktorska: 28 listopada 2013 r. o godz. 11.30 w sali 1.48. 

W głosowaniu tajnym samodzielni członkowie RW: 53 – za, nikt nie był przeciw ani się nie wstrzymał. 

RW dopuściła do obrony rozprawy doktorskiej. 

c) Mgr Anna Malcer-Zakrzacka (promotor: prof. UG, dr hab. Marek Adamiec); tytuł: Obrazy społeczeństwa 

polskiego w twórczości emigracyjnej Melchiora Wańkowicza. 

Obrona doktorska: 12 grudnia 2013 r.  o godz. 10 w sali 1.48. 

W głosowaniu tajnym samodzielni członkowie RW: 55 – za, nikt nie był przeciw ani się nie wstrzymał. 

RW dopuściła do obrony rozprawy doktorskiej. 

7. 6. Nadanie stopnia doktora nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa: 

Mgr Katarzyna Wądołowska-Lesner (promotor: prof. UG, dr hab. Marcelina Grabska), tytuł: Czynniki 

wpływające na czytelność tekstów obcojęzycznych (na przykładzie rosyjskich tekstów dydaktycznych). 

Przewodnicząca Komisji: prof. G. Łopuszańska. 

W głosowaniu tajnym samodzielni członkowie RW: 52 – za, 1 – przeciw, 1 się wstrzymał. 

RW nadała stopień doktora. 

7. 7. Nadanie stopnia doktora nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa: 

Mgr Joanna Bórkowska (promotor: prof. UG, dr hab. Maciej Michalski); tytuł: Między negacją a negocjacją. 

Strategia agonu w pismach Karola Ludwika Konińskiego. 

Przewodniczący Komisji: prof. J. Ciechowicz. 

W głosowaniu tajnym samodzielni członkowie RW: 52 – za, 2 – przeciw, nikt się nie wstrzymał. 

RW nadała stopień doktora. 

Ad 8. Sprawy filologicznych studiów doktoranckich. 

Dziekan, prof. S. Rosiek, wyraził Radość, że powstały seminaria otwarte, i podziękował tym, którzy je 

utworzyli. 

Ad 9.  Pracownie i zespoły badawcze. 

Zostały utworzone dwie pracownie: 

dr Joanna Mampe, Pracownia Badań nad Socjolingwistycznymi Aspektami Języka; 

dr Helena Draganik, Pracownia Badań Kulturoznawczych nad Fotografią. 

RW przyjęła powstanie tych pracowni do akceptującej wiadomości. 

Ad 10. Zatwierdzenie protokołu posiedzenia Rady Wydziału z 10 października 2013 r. Do prowadzenia obrad 

powrócił dziekan, prof. A. Ceynowa. 

W głosowaniu jawnym wszyscy członkowie RW przyjęli protokół przy 1 głosie się wstrzymującym. 
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Ad 11. Sprawy bieżące i wolne wnioski.                                                                                                        

Prof. K. Zięba zgłosiła wniosek, by pracownicze legitymacje służbowe miały także napisy np. w języku 

angielskim. Byłoby to bardzo przydatne w zagranicznych instytucjach naukowych, np. w bibliotekach. 

Ten wniosek zostanie skierowany do władz uczelni. 

Dziekan, prof. A. Ceynowa, przypomniał o terminach najbliższych posiedzeń Wysokiej Rady: 

14. 11. 2013 r.  godz. 11.30 – kolokwium dr Mirosławy Modrzewskiej z IAA; 

                           godz. 14.30 – kolokwium dr. Dusana Pazdjerskiego z Katedry Slawistyki. 

21.11.2013 r.  godz. 11.30 - kolokwium dr. Ireneusza Szczukowskiego z Uniwersytetu im. Kazimierza     

                          Wielkiego w Bydgoszczy; 

                         godz. 15.30 – kolokwium dr. Pawła Sitkiewicza z Instytutu Filologii Polskiej;  

05.12. 2013 r. – posiedzenie Rady Wydziału o godz.11.30. 

Dziekan zaapelował o obecność podczas tych posiedzeń i zamknął obrady. 

 Na tym protokół został zakończony. 

 Protokółował Piotr Doroszewski. 

 


